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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah swt yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat melaksanakan 

penelitian dan menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kapitalisasi Pasar, Rasio Pengembalian aset dan Inflasi terhadap Return Saham 

pada perusahaan sub-sektor perkebunan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013 - 2017.” 

Usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh 

jenjang Strata I (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi di 

Universitas Komputer Indonesia. Selama penyusunan Skripsi ini, tidak sedikit 

bimbingan dan bantuan dari semua pihak, rasa tulus penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat 

baik berupa material maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi dab 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia 

3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Windi Novianti, SE., MM sebagai Pembimbing yang memberikan motivasi 

dan masukan kepada penulis. 
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5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis, mudah-

mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat. 

6. Kedua orangtua penulis, Bapak Ajang Sutisna dan ibu Heni Sumiati yang 

selalu memberikan do’a, motivasi dan kasih sayang yang tak henti-hentinya 

kepada penulis. 

7. Sahabat-sahabat yang selalu bareng setiap hari saat kuliah, saling memotivasi 

dan bertukar pikiran yaitu Herlinawati, Nantia Vetrica, Siti Daniyah Atikah, 

Amalia Mustika, Nurhayati Lita, Miranti Septiani, Risni Hasna dan Diana 

Agustina. Rustandi Yanuar yang selalu menemani dan membantu dalam 

mengerjakan penelitian. 

8. Manajemen-3 T.A 2015 yang memberi warna hari saat kuliah selama 

beberapa tahun ini dan tidak bias disebutkan satu persatu. 

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa 

penyusunan Skripsi yang penulis lakukan masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari 

berbagai pihak agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi kedepan. Akhir kata, 

penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Terima kasih. 
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